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A COVID-19

A síndrome respiratória aguda grave
coronavírus
2
(SARS-COV-2)
foi
detectada na China em dezembro de
2019. Desde então, mais de 175 milhões
de pessoas em todo o mundo foram
infectadas após um ano, e mais de 3,8
milhões de pessoas morreram da
doença coronavírus. Embora esforços
sem
precedentes
da
comunidade
científica e médica tenham sido
direcionados
para
sequenciar,
diagnosticar, tratar e prevenir COVID19, os efeitos duradouros dos indivíduos
após a fase aguda da doença ainda
não foram revelados.

Os sintomas, sinais ou parâmetros
clínicos anormais que persistem duas
ou mais semanas após o início da
COVID-19 que não retornam a uma
linha de base saudável podem ser
potencialmente considerados efeitos
de longo prazo da doença.

Embora tal alteração seja relatada
principalmente em sobreviventes de
doenças graves e críticas, os efeitos
duradouros
também
ocorrem
em
indivíduos com infecção leve que não
necessitaram de hospitalização. No
entanto, ainda não foi estabelecido
como
sexo,
gênero,
idade,
etnia,
condições de saúde subjacentes, dose
viral ou progressão da COVID-19 afetam
significativamente
o
risco
de
desenvolver efeitos de longo prazo da
COVID-19.
Desde de o primeiro relato, houve uma
grande quantidade de grupos de
pacientes, pesquisas, comentários e
artigos científicos nas redes sociais
com o proposito de descrever a
cronicidade
da
COVID-19.
Paralelamente,
centenas
de
publicações científicas e listas de
relatos de casos, foram descritas. No
entanto, uma ampla visão geral de
todos os possíveis efeitos de longo data
da COVID-19 ainda é necessária.

PREVALÊNCIA DE EFEITOS DE LONGO
PRAZO EM PACIENTES COM COVID-19
A maioria dos efeitos associados a COVID19 corresponde a sintomas clínicos como:
Fadiga;
Cefaleia;
Dores nas articulações;
Anosmia (perda do olfato);
Ageusia (perda do paladar).
Além disso, doenças como Acidente
Vascular Cerebral (AVC), Diabetes Mellitus,
Guillain-Barré e as Polineuropatias também
estão presentes.

PREVALÊNCIA GERAL DOS SINTOMAS
MAIS COMUNS
As 5 manifestações mais comuns foram:
Fadiga;
Dor de cabeça;
Distúrbio de atenção;
Queda de cabelo;
Dispneia (falta de ar).
Outros sintomas foram relacionados à
doença pulmonar (tosse, desconforto no
peito, capacidade de difusão pulmonar
reduzida, apneia do sono e fibrose
pulmonar),
cardiovascular
(arritmias,
miocardite),
neurológica
(demência,
depressão,
ansiedade,
transtorno
de
atenção,
transtorno
obsessivocompulsivo), e outros inespecíficos, como
perda de cabelo, zumbido e suor noturno.

Assim, como em muitas outras doenças
críticas, pacientes pós-COVID-19 podem
apresentar
dispneia
e
principalmente
fadiga em repouso e durante atividade de
vida diária (AVD), disfunção muscular
periférica e intolerância ao exercício, além
de aumento do risco de desordem póstraumática, ansiedade e depressão. Além
do mais, estudos apontam que as sequelas
podem atingir também aqueles que não
tiveram a doença em sua forma severa.
Muitos pacientes podem se recuperar nas
primeiras 6 semanas espontaneamente ou
com suporte mínimo, preferencialmente
remoto, enquanto aqueles com a forma
mais grave da doença e necessidade de
internação prolongada têm indicação de
realizar reabilitação pulmonar de forma
gradual e individualizada, uma vez que o
protocolo ideal para esses pacientes ainda
não é totalmente conhecido.

A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA
O trabalho do fisioterapeuta no Centro de
Terapia Intensiva (CTI) não se resume
somente aos cuidados respiratórios. É
preciso
tratar
a
fraqueza
muscular
adquirida na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI).
Sendo assim, os principais objetivos do
fisioterapeuta na reabilitação de pacientes
com sequelas da COVID-19 devem ser:
O alívio de sintomas;
O tratamento e a prevenção de
complicações
respiratórias,
cardiovasculares, musculoesqueléticas
e neurológicas;
O reestabelecimento da qualidade de
vida; e
O retorno às atividades laborais, sociais
e esportivas.

Para isso, é preciso construir um programa
de Reabilitação após a COVID-19.
Nesse sentido, o programa de Reabilitação
deve ser centrado no paciente, ou melhor,
individualizado, pois é necessário respeitar
as
necessidades
de
cada
indivíduo.
Entretanto, nesta cartilha será abordado
algumas orientações gerais , para a
realização de exercícios em ambiente
domiciliar, já que a Reabilitação ajudará a
promover novamente a sua independência,
a sua qualidade de vida e também
minimizar
os
riscos
de
readmissão
hospitalar, ou complicações clínicas a
longo prazo.

QUANDO POSSO INICIAR
OS EXERCÍCIOS?
Após 7 dias sem a presença de todos os
sintomas iniciais;
Se
apresentar
frequência
cardíaca,
frequência respiratória, pressão arterial e
saturação
de
oxigênio
dentro
da
normalidade.

QUEM NÃO PODE FAZER
EXERCÍCIOS?
Pessoas com:
Doença sistêmica aguda ou febre;
Frequência
cardíaca
de
repouso
menor que 50 e maior que 100
batimentos por minuto;
Saturação de oxigênio menor que 88%;
Sinais de desconforto respiratório em
repouso;
Pressão alta não controlada – ou seja,
pressão
arterial
sistólica
(PAS)
durante o repouso > 180 mmHg e/ou
pressão
arterial
diastólica
(PAD)
durante o repouso > 110 mmHg;
Arritmia não controlada;
Miocardite ativa;
Diabetes mellitus descompensada.

QUANTAS VEZES DEVO FAZER
CADA EXERCÍCIO?
Seus sintomas são leves? Sim!
3 a 5 vezes por semana;
Por 20 a 30 minutos;
Você tem sintomas acentuados de
fadiga? Sim!
2 a 3 vezes por semana;
Por 20 minutos, fazendo pausa de 2
minutos entre os exercícios.

...
...

PRATIQUE EXERCÍCIOS
REGULARMENTE, MAS FIQUE ATENTO
ÀS SEGUINTES ORIENTAÇÕES:
Comece devagar;
Respire: inspire e expire profundamente
entre cada repetição do exercício;
Beba água entre as pausas ou
exercícios;
Apenas aumente a intensidade caso
você se sinta melhor e mais confiante;
Aguarde pelo menos 1 hora após as
refeições para dar início aos exercícios;
Não realize os exercícios caso esteja
passando mal, isto é, com febre,
calafrios, fortes dores de cabeça,
palpitação e coração acelerado; e
Utilize a Escala de Percepção Subjetiva
de Esforço Borg durante os exercícios.
Figura 1. Escala de Borg

.

A Escala de Borg, serve como instrumento para
monitorar a intensidade do exercício realizado
pelo indivíduo. É utilizado devido a fácil
aplicabilidade, baixo custo e
utilizada
diariamente nas atividades.
É uma ferramenta que segue uma ordem
numérica crescente de 0 a 10, em que cada
número relaciona-se com a sensação do
esforço realizado no momento do exercício, vai
desde muito, muito leve até o máximo, por
exemplo, ajudando ao indivíduo a conhecer a
intensidade e mantê-la durante o exercício.
São aplicadas em diversas faixas etárias,
prevalentemente nos adultos, entretanto, na
população pediátrica necessita de uma
compreensão maior pela criança, em que,
muitas vezes não entende ou consegue
expressar o nível de esforço.
Além da Escala de Borg, há a Escala Visual
Analógica (EVA), que consiste em escore de
aferição da intensidade de dor pelo paciente.
Trata-se de uma linha reta, indicando em uma
extremidade a marcação "sem dor" e, na outra,
"pior dor possível".
Figura 2. Escala Visual Analógica

ATENÇÃO: Lembre-se de sempre avaliar
como está se sentido.

EXERCÍCIOS DE
AQUECIMENTO
O aquecimento tem como objetivo preparar
o seu corpo para o exercício, a fim de
prevenir lesões. Seu aquecimento deve
durar cerca de 5 minutos e, no final, você
deve se sentir um pouco sem fôlego.
Os exercícios de aquecimento podem ser
feitos sentado ou em pé. Se você optar por
realizar o seu aquecimento em pé, faça em
uma superfície estável para apoio, se
necessário. Repita cada movimento 2-3
vezes.
Levante lentamente os ombros em
direção às suas orelhas e depois abaixe
novamente.

Mantendo seus braços relaxados ao lado
do corpo, ou descansando sobre suas
pernas, mova lentamente os seus
ombros formando um círculo para
frente, e depois para trás.

Comece com o seu corpo em linha reta
e seus braços ao lado do corpo. Deslize
um braço, então o outro, realizando
um caminho curto em direção ao chão.

Levante um joelho de cada vez, e
desça devagar, não mais alto do que
seu quadril.

Com o pé a frente do seu corpo, bata
os dedos dos pés no chão e depois
seu calcanhar. Repita com o outro pé.

Com a perna esticada, desenhe
círculos com seu pé. Repita com o
outro.

EXERCÍCIOS PÓS-COVID
Em uma cadeira, coloque as mãos na
barriga. Puxe o ar pelo nariz e encha a
barriga. Depois, solte o ar pela boca e
esvazie a barriga.

Em uma cadeira, puxe o ar pelo nariz
enquanto eleva os braços. Depois,
solte o ar pela boca enquanto abaixa
os braços.

Em uma cadeira, com os braços
abertos, puxe o ar pelo nariz
enquanto junta os braços à frente do
peito. Depois, solte o ar pela boca
enquanto afasta os braços.

Em pé, com as mãos apoiadas na
cadeira, fique na ponta dos pés e
retorne.

Sentado em uma cadeira, levante-se
ficando totalmente em pé. Caso
precise,
apoie-se
em
alguma
superfície para levantar.

EXERCÍCIOS DE
FORTALECIMENTO
Os exercícios de fortalecimento ajudarão a
fortalecer os músculos que se tornaram
mais fracos devido a COVID-19.
Você deve ter como objetivo fazer 3 sessões
de exercícios de fortalecimento a cada
semana. Assim, você deve completar até 3
séries de 10 repetições, realizando pequenas
pausas entre cada série.

Caminhe ao redor de casa.

Se você tiver dificuldades em completar a
série, comece com um número menor de
repetições e vá aumentando até alcançar
séries de 10. Conforme for melhorando,
utilize pesos ou elásticos para promover
resistência, e trabalhar mais os músculos. E
caso não tenha pesos ou elásticos em casa,
utilize latas de comida, ou garrafas de água
como pesos.
Alguns exercícios de fortalecimento para os
membros superiores e inferiores serão
descritos abaixo, que podem ser feitos
sentado ou em pé. Além do mais, os
exercícios
podem
ser
realizados
em
qualquer ordem.
ATENÇÃO: Mantenha uma boa postura
durante a realização dos exercícios, e
lembre-se de inspirar e expirar.

Com os braços ao lado do corpo,
segure um peso em cada mão com as
palmas para a frente. Mantenha a parte
superior do braço parada. Levante
suavemente a parte inferior de ambos
os braços (dobrando os cotovelos),
trazendo os pesos para cima. Você
pode fazer este exercício sentado ou em
pé.

Coloque as mãos espalmadas contra
uma parede na altura dos ombros,
com os dedos das mãos voltados para
cima e os pés a cerca de um pé de
distância da parede. Mantenha o
corpo reto, abaixe lentamente seu
corpo em direção à parede dobrando
os cotovelos, em seguida empurre
suavemente o seu corpo para longe
da parede até que seus braços
estejam retos novamente.

Segure um peso em cada mão, com os
braços ao lado do corpo, e as palmas
das mãos voltadas para dentro.
Levante ambos os braços para o lado,
até a altura do ombro (não mais alto),
e lentamente abaixe os braços. Você
pode fazer este exercício sentado ou
pé.

Sente-se em uma cadeira com os pés
juntos. Estenda uma das pernas, e
mantenha estendida por 5 segundos.
Em
seguida,
abaixe
a
perna
lentamente.
Repita
o
mesmo
movimento com a outra perna.

Fique de costas contra uma parede
com
os
seus
pés
ligeiramente
separados. Mantenha os pés cerca de
30 centímetros de distância da parede.
Descanse suas mãos ao lado do corpo,
ou nas costas de uma cadeira. E,
mantendo as costas contra a parede,
dobre lentamente os joelhos e deslize
as costas pela parede, mantendo o seu
quadril mais alto que os seus joelhos.
Faça uma pausa antes de endireitar
lentamente seus joelhos novamente.

Estenda o braço à frente do seu corpo.
Mantendo seu braço em linha reta,
traga-o através de seu corpo na altura
dos ombros, usando a outra mão para
apertar o braço de modo que você
sinta um alongamento em torno de seu
ombro. Retorne à posição inicial e
repita o movimento no lado oposto.

ALONGAMENTOS
Os alongamentos permitem que seu corpo
relaxe. Eles devem durar aproximadamente 5
minutos, e sua respiração deve estar de volta
ao normal no final.
Alongar os músculos pode ajudar a reduzir
qualquer dor que você possa sentir ao longo
de 1 ou 2 dias após os exercícios. Você pode
fazer esses alongamentos sentado ou em pé.
Cada alongamento deve ser realizado com
cuidado, e você deve manter cada posição
por 15- 30 segundos.

Mova o braço direito em direção ao
teto
e,
em
seguida,
incline-se
ligeiramente para a esquerda. Você
deve sentir o lado direito do seu corpo
alongando. Volte a posição inicial e
repita o movimento no lado oposto.

Sente-se na ponta de uma cadeira
com as costas retas e os pés apoiados
no chão. Coloque uma perna estendida
a frente do seu corpo, com o calcanhar
apoiado no chão. Assim, coloque as
mãos na outra coxa como apoio e
incline-se ligeiramente para a frente
até sentir um leve alongamento na
parte de trás da perna estendida.
Retorne para posição inicial, e repita o
movimento no lado oposto.

Em pé com as mãos apoiadas na
parede ou algo resistente para
suporte, mantenha seu corpo ereto e
coloque uma perna na frente da
outra. Com ambos os pés voltados
para frente, dobre o joelho da frente,
mantendo a perna de trás reta e o
calcanhar no chão. Você deve sentir
um alongamento na sua panturrilha.
Retorne à posição inicial e repita
novamente o movimento no lado
oposto.

NÃO ESTOU SENTINDO CHEIRO NEM
GOSTO, E AGORA?

Duas
manifestações
pós-covid
bem
persistentes podem ser a anosmia e a
ageusia, ou seja, a perda de olfato e paladar,
respectivamente. Mas calma! Tem solução!
Seu cérebro apenas precisa ser estimulado
para reconhecer novamente cheiros e
sabores. Esse processo pode demorar ao
menos 4 meses, segundo estudos.

Apoie-se em uma cadeira ou algo
estável. Dobre uma perna atrás de
você, e se você puder alcançar, use a
mão do mesmo lado para segurar
seu tornozelo. Leve o pé em direção a
região
glútea
até
sentir
um
alongamento na parte da frente da
sua coxa. Mantenha os seus joelhos
unidos e suas costas retas. Retorne
para a posição inicial e repita o
movimento no lado oposto.

AQUI VÃO ALGUMAS DICAS:
1. Treine olfato e paladar separadamente;
2. Treine diariamente e dê notas para a
intensidade de cada;
3. Escolha os cheiros e sabores a serem
treinados. Treine os mesmos todos os
dias;
4. Ao treinar o olfato, inale lentamente por
20 segundos. Lembre-se das vezes que já
sentiu aquele cheiro e crie uma imagem
mental disso. Dê um intervalo de 30
segundos entre cada aroma. Escolha
cheiros como limão, café, rosa, cravo,
eucalipto.
5. Ao treinar o paladar, tente fazer bochecho
com água entre os alimentos para retirar
o estímulo da língua. Escolha sabores
como limão, sal, açúcar, vinagre.

ATENÇÃO!
Tente trabalhar com todas essas sugestões,
mas caso você não consiga realizar todos os
exercícios ou alongamentos, faça o que
puder. O importante é se movimentar!

E em casos de dúvidas, deve-se buscar
auxílio de um profissional qualificado para
melhor orientação. E se você observar
alterações que impactam de modo
significativo na sua qualidade de vida e
funcionalidade do dia a dia, não hesite em
nos procurar.
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